21-22 жовтня 2015 р. в НТУУ «КПІ» відбувся VIІ науково-практичний семінар із
міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її
забезпечення» (Недінські читання). Її організатор є кафедра автоматизованого проектування
енергетичних процесів і систем (АПЕПС) Теплоенергетичного факультету.
Участь у семінарі взяли представники закордонних і українських вишів, НАН України та
академічних профільних дослідницьких установ, промисловості та бізнесу тощо. Семінар проходив
у залі № 2 науково-технічної бібліотеки (НТБ) ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ». Місце проведення
семінару було обрано не випадково. Саме у залі № 2 розташований Фонд рідкісної і цінної книги,
який налічує близько 2 000 примірників. Також, у залі розміщено частина експозиції галереї
портретів людей, які своєю працею й талантом змінили світ. Це зібрання з восьми з половиною
сотень портретів видатних людей різних століть, народжених в Україні, пов'язаних з нею або тих,
хто прославив її за кордоном, бібліотека НТУУ "КПІ" отримала у подарунок від проекту "Українці у
світі", ініціатором і натхненником якого був член парламентського Комітету з питань культури і
духовності, голова ВО "За помісну Україну" Петро Ющенко.

Метою семінару було обговорення широкого кола проблем забезпечення економічної
безпеки територіально-виробничих комплексів, методів, засобів та технологій реалізації державної
політики в сфері економічної безпеки. На семінарі вирішення проблем забезпечення економічної
безпеки, у першу чергу, розглядалося у площині безпеки енергозабезпечення та
енергоефективності економіки. Значну увагу було приділено прикладним задачам інформаційного
забезпечення реалізації превентивних технологічно-управлінських заходів політики економічної
безпеки держави.
Пленарне засідання відкрилося доповіддю заст. проректора з наукової діяльності НТУУ
«КПІ» Коваля Олександра Васильовича на тему: «Потенціал інноваційних розробок у НТУУ
«КПІ» в задачах економічної безпеки України».

Модераторами семінару були к.е.н., старший науковий співробітник Регіонального філіалу
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровську Бараннік Вячеслав
Олексійович і к.е.н., доцент кафедри АПЕПС ТЕФ Караєва Наталія Веніамінівна.

Енергозбереження та впровадження стандартів енергоефективності є важливою
передумовою економічної безпеки України. Актуальність дослідження цієї проблеми було
представлено в доповіді Розена Віктора Петровича – д.т.н., проф., завідувача кафедри
автоматизації управління електротехнічними комплексам ІЕЕ НТУУ «КПІ».

Особливості та практика імплементації Європейської практики внутрішнього
забезпечення якості освіти та навчальних програм в НТУУ «КПІ» було розглянуто в доповіді
Гуржія Олександра Андрійовича – д.ф-м.н., професора кафедри АПЕПС ТЕФ.

Методологічна сутність проекту під керівництвом ректора НТУУ «КПІ» М.З.Згуровського
«Інструментальна платформа форсайту складних соціоекономічних систем» була висвітлена у
доповіді д.е.н., проф., завідувача кафедри менеджменту НТУУ «КПІ» Дергачевої Вікторії
Вікторівни. Цей проект став одним із переможців IV Конкурсу стартапів «Sikorsky Challenge
2015».

Актуальність впровадження фінансових механізмів підвищення рівня економічної безпеки
територіально-виробничих комплексів України була висвітлена у доповіді д.е.н., проф., завідувача
кафедри фінансів і кредиту Університету банківської справи Національного банку України Лапко
Олени Олександрівни.

Важливість розробки механізмів мінімізації загроз інвестиційного забезпечення
промислового розвитку України переконливо прозвучало в доповіді к.е.н., с,н.с., завідувача відділу
безпеки реального сектору економіки Національного інституту стратегічних досліджень Собкевич
Оксани Володимирівни.

Бібліотека є важливим соціальним інститутом забезпечення економічної безпеки
держави, який відіграє вирішальну роль у процесі освіти, розповсюдженні знань і розвитку науки. В
даному контексті цікавим і пізнавальним для науковців і студентів семінару була лекція
Мірошниченко Марини Олексіївни (головний бібліотекар, завідувач фондом рідкісних і цінних
видань НТБ НТУУ «КПІ») на тему «Рідкісні і цінні видання з історії енергетичної галузі у фондах
НТБ НТУУ «КПІ». За словами Марини Олексіївни від початку формування бібліотеки до фонду
надходила велика кількість періодичних видань ХІХ- поч. ХХ ст. Зокрема, тут зберігається один з
перших технічних журналів Європи «Polytedinische Journal» ( «Політехнічний журнал») – з 1822 по
1899 рр. Протягом всього ХІХ ст. він був важливим джерелом технічних знань, культури і
технологій. Також, у фонді представлені інженерні журнали ХІХ ст. - Російської імперії, Німеччини,
Великої Британії і Франції; численна періодика з питань фізики, хімії, машинобудування,
будівництва та архітектури; вісники наукових товариств. Такі видання сьогодні стали унікальним
джерелом вивчення історії становлення та розвитку світової науки і техніки. Окрім видань
технічного напрямку, у фонді представлено літературу з питань архітектури і мистецтва, художні
твори та мемуари. Наприклад, двотомник «Руководство к истории искусств» німецького вченого
Франца Куглера (одного з перших європейських істориків мистетцва) або «История живописи»
Олександра Бенуа.
Також цікавої є експозиція представленості території України в стародрукованих
географічних картах.

Значну увагу на секціях семінару було приділено математичним методам дослідження
проблем економічної безпеки та прикладним задачам інформаційного забезпечення реалізації
превентивних технологічно-управлінських заходів політики економічної безпеки держави.
Традицією всіх минулих семінарів було проведення презентації попередньо виданого
збірника результатів дослідження учасників семінару. Не виключенням став і цей семінар, на якому
пройшла презентація монографії «Економічна безпека територіально-виробничих комплексів:
енергетика, екологія, інформаційні технології». Монографія орієнтована на широке коло фахівців із
економіки, енергетики та інформатики, а також на викладачів, аспірантів і студентів вищих
навчальних закладів.

